
Regulamin akcji „Biblioteczna Paka dla Niemowlaka” 

I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Organizatorem akcji „Biblioteczna Paka dla Niemowlaka” jest  Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii 

Nałkowskiej w Wołominie, z siedzibą pod adresem ul. Wileńska 32 w Wołominie, zwana w dalszej części 

regulaminu Organizatorem. 

§2 

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 

 Regulaminie, należy przez to rozumieć  regulamin akcji „Biblioteczna Paka dla Niemowlaka”, 

 Akcji, należy przez to rozumieć akcję „Biblioteczna Paka dla Niemowlaka”, której 

organizatorem jest podmiot, o którym mowa w §1. 

 Rejestracji, należy przez to rozumieć rejestrację w systemie bibliotecznym Organizatora. 

II 

Warunki i zasady uczestnictwa w Akcji 

§3 

Uczestnikiem Akcji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na terenie 

gminy Wołomin, która spełni równocześnie następujące warunki: 

 jest rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka urodzonego w roku 2021 r., zarejestrowanym 

w Urzędzie Gminy w Wołominie 

 nie zgłosiła wcześniej dziecka do Akcji, 

 wypełni i złoży do 31 stycznia 2022 r. w siedzibie Organizatora formularz zgłoszeniowy, 

stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, 

 dokona Rejestracji dziecka, 

 zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

§4 

Uczestnik, który spełni warunki zawarte w §3 niniejszego Regulaminu, otrzyma od Organizatora 

„Biblioteczną Pakę dla Niemowlaka”. 

§5 

„Biblioteczną Pakę dla Niemowlaka”, można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora do 60 dni od 

daty Rejestracji. 



§6 

Organizator decyduje o zawartości „Bibliotecznej Paki dla Niemowlaka”. 

§7 

Organizator nie przewiduje możliwości zamiany „Bibliotecznej Paki dla Niemowlaka” na jej ekwiwalent 

pieniężny. 

III 

Przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

§8 

Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji tożsame jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych podczas 

Rejestracji danych osobowych, w celach niezbędnych do przeprowadzenia Akcji. 

§9 

Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

jest Organizator. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest telefonicznie: 22 776 29 53 lub za 

pośrednictwem email: iod@biblioteka.wolomin.pl. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Akcji. Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w §7 

(Przetwarzanie danych osobowych uczestników wydarzeń) Regulaminu Korzystania ze Zbiorów i Usług 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, a osoba zgłaszająca potwierdza 

zapoznanie się z tymi informacjami. 

§10 

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz dziecka zarejestrowanego w celu 

publikacji relacji z Akcji, która może ukazać się na stronie internetowej Organizatora, jego stronie 

w serwisie Facebook, a także w lokalnej prasie. 

IV 

Postanowienia końcowe 

§11 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie zostanie opublikowana 

na stronie internetowej Organizatora nie później niż w chwili rozpoczęcia obowiązywania zmian. 

  



Załącznik nr 1 

regulaminu akcji „Biblioteczna Paka dla Niemowlaka” 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

A. Dane Uczestnika 

1. Imię i nazwisko:   …………………………………………….………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania:  …………………………………………….………………………………………………… 

 

B. Dane zarejestrowanego dziecka: 

1. Imię i nazwisko:   …………………………………………….………………………………………………… 

2. Numer karty bibliotecznej: …………………………………………….………………………………………………… 

 

C. Oświadczenia 

1. Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin akcji „Biblioteczna Paka dla Niemowlaka”, organizowanej 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, ul. Wileńska 32. 

2. Oświadczam, że jestem mieszkańcem gminy Wołomin oraz moje dziecko zostało zarejestrowane 

w Urzędzie Gminy w Wołominie. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w części A i B formularza, w celu 

niezbędnym do przeprowadzenia akcji, o której mowa w pkt. 1, części C. 

Data: …………………………………….. 

 

..…………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna 

____________________________________ 

D. Potwierdzenie odbioru „Bibliotecznej Paki dla Niemowlaka”  

(ta część formularza wypełniana jest w chwili odbioru „Bibliotecznej Paki dla Niemowlaka”) 

Potwierdzam odbiór „Bibliotecznej Paki dla Niemowlaka” od Organizatora w dniu  

 

……………………………………………….. 

                      (data) 

..…………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna 


